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Abstract 

Today's smartphones and tablets use different applications and software for all sorts of 

purposes: communication, entertainment, fitness, to share images with each other, to keep up 

to date with the news and lots of different daily tasks. With the heavy usage of all these apps, 

it is no wonder that it comes with a few issues. Private data is stored in large quantities both 

on the local device and on the app-creators' servers. It is no wonder that applications 

advertising user secrecy and transient storage of user data. One of these applications is 

Snapchat, with over 500 million downloads on Google Play store, at the time of writing. 

Snapchat is a communication application with the niched feature that the images and 

messages sent, disappear once opened or after 24 hours have passed. With the illusion of 

privacy behind Snapchats niche it has become a breeding ground for criminal activity. The 

niche itself translates to a troublesome hurdle for law enforcement trying to retrieve evidence 

from devices of Snapchat users.  

This paper is aimed to investigate these issues and perform a methodology to retrieve 

potential evidence on a device using Snapchat to send images and messages. By performing a 

physical acquisition on a test device and analyzing to find artifacts pertaining to Snapchat and 

the test-data that was created. The method is performed on a Samsung Galaxy S4 with 

Android 5.0.1 running Snapchat version 10.52.3.0. Test data such as different images and 

messages were created and attempted to be retrieved at three points in time. First one being 

right after data creation. Second one after a restart and 24 hours after the data was created. 

And the third with 48 hours passed and the Snapchat user logged out at the time of 

acquisition.  

The acquisition resulted in the extraction of several sent images and a full text conversation 

between the experimental device and another party. A full video which was uploaded by the 

receiving user was able to be extracted even though the experimental device never actually 

viewed the video. The second acquisition which was made when 24h had passed gave the 

same results as the first one. This meant that time at least up to a day after the initial creation 

of the data did not have any effect on the evidence. However, when the Snapchat user was 

logged out from the application, the data was then unobtainable and had disappeared. 

Presumably Snapchat has a function which deletes personal data about the user when logged 

out from the application. This function might become a hurdle in law enforcement 

investigations where the application Snapchat is involved.  
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1. Introduktion 

På dagens mobila enheter används applikationer inom sociala medier flitigt. Dessa 

applikationer används för en mängd olika typer av kommunikation i form av bilder, 

textmeddelanden och samtal.  Ett exempel på en populär social-mediaapplikation är 

Snapchat, en app som används som en kommunikationsplattform mellan användare med en 

unik nisch med försvinnande meddelanden. Bilder, videor och textmeddelanden skickade 

med appen försvinner efter att de öppnats eller efter en viss tid beroende på användarens 

preferenser. 

Applikationerna används dock inte alltid i helt lagliga syften. Kriminella har användning för 

funktioner menade att hålla konversationer och bilder privata, borta från potentiellt snokande 

ögon. Detta gör det problematiskt för rättsväsendet att få fram specifika data gällande möjliga 

bevis hos misstänkta. Därför är det av stort intresse vad en forensisk utredning kan få ut av 

dessa särskilda applikationer.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka former av meddelanden och spår som kan 

hittas hos Snapchat med hjälp av de metoder för uthämtning vi väljer. Då applikationen har 

egenskaper som tar bort meddelanden efter att de blivit lästa, vill vi utforska detta närmare. 

Att få fram detta kan hjälpa i att förstå hur applikationen är uppbyggd samt hjälpa i forensiska 

utredningssyften. Utredningssyften som kan vara till stor nytta för rättsväsendet när de 

behöver utvinna bevismaterial från misstänkta. Uppsatsen skrivs i syfte att kunna användas 

som en referenspunkt på vad olika metoder av utvinning kan antas få ut, samt vilka 

tillvägagångssätt är användbara under olika förhållanden.  

Vi vill även ta reda på vad Snapchat’s integritetsegenskaper kan medföra för svårigheter för 

det svenska rättsväsendet när det gäller bevisutvinning.  

Slutligen skrivs uppsatsen i ett personligt syfte av fördjupning och erfarenhet. Fokuset på 

mobila enheter, dess applikationer och de forensiska verktyg som kommer användas utgår 

ifrån den erfarenhet vi själva vill ha nytta av i framtida arbete inom digitalforensik. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Att Snapchat erbjuder en lösning på att bevara konversationer och bilder privat mellan 

användare är bra ur ett personligt integritets-syfte. Dock gynnar funktionen med försvinnande 

meddelanden den kriminella världen. Genom att få meddelanden och bilder att försvinna 

försvårar detta det forensiska arbetet med att fastställa konkreta bevis ur en smarttelefon. De 

bilder och meddelanden som utbyter kriminella affärer är inte längre kvar i telefonen vid en 

första anblick. Vid en forensisk utredning kan däremot dessa försvunna meddelanden vara 

avgörande vid ett brottsfalls slutliga dom. Beroende på vilket skick en mobil beslagtas i kan 

det försvåra analysen av skickade meddelanden och bilder från applikationer likt Snapchat. 

Därför är det viktigt med forensiska experiment under kontrollerade miljöer där applikationer 
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som har möjligheten att användas i kriminella syften baklängeskonstrukteras för att bättre 

förstå hur man bäst utvinner bevismaterial från dessa.  

Applikationer som har funktioner för att hålla identitet och korrespondens hemligt blir lätt 

även en samlingsplats för kriminella aktiviteter. I en intervju av Here and now beskrivs 

snapchat som en tillflyktsort för barnpornografi. I intervjun beskrivs problemet härstamma 

från svårigheterna för rättsväsende att utreda brott som har med applikationen att göra. 

Främst på grund av funktionen att saker försvinner efter en viss tid. På grund av denna 

försvinnande faktor är det även extra viktigt att utredare och forensiker vet hur applikationen 

fungerar. För att kunna utföra korrekt triage behövs kunskaper hur utvinningen bör utföras, 

hur lång tid de har på sig att spara ner bevisningen innan Snapchats funktioner tar bort de 

bilder och meddelanden som skickats [1]. 

För att kunna bättre analysera applikationen i ett forensiskt syfte, har vi utfört en serie 

experiment och en litteraturstudie. Dessa metodval är menade att ge en bild av vad 

applikationen lämnar för forensiska artefakter, spår som kan användas i syfte av bevisning 

under olika omständigheter och hur dessa kan vara användbara i rättsfall. Resultat och 

slutsats av denna uppsats kan sedan förhoppningsvis ge insikt i hur utredare och forensiker 

bör reagera när applikationen dyker upp som en del i rättsfall. Vilket är väldigt troligt då 

Snap Inc rapporterade över 186 miljoner dagliga användare vid slutet av september 2018 [2]. 

 

1.3 Problemformulering 
För att kunna bemöta den ökade brottsligheten som använder sig av Snapchat och utforska de 

kunskaper som behövs av rättsväsenden har tre frågor lagt grunden för denna uppsats. 

• Kan meddelanden och bilder som skickats från en part till en annan genom Snapchat 

återhämtas trots borttagning och under vilka förhållanden är detta möjligt? 

Återhämtning av borttagna bilder är en vital del av det forensiska arbetet. Bilder och 

meddelanden som kan anses komprometterande för kriminella aktiviteter kan tas bort och 

därmed försvinner även möjlig bevisning. Borttagning av bilder och meddelanden är även 

en väldigt central funktion hos Snapchat och därför en utmaning för utredare och 

forensiker att erhålla bevismaterial ifrån. 

• Hur påverkar Snapchat’s integritetsaspekter rättsväsendets möjligheter att utvinna 

bevismaterial? 

Då Snapchat’s centrala funktion ligger i de försvinnande meddelanden kan det påverka 

svårigheten i att utvinna material från applikationsanvändning. Denna uppsats kommer 

undersöka hur Snapchat ställer sig till dessa svårigheter. Samt undersöka kring vad som 

sparas på Snapchats servrar. 

• Hur påverkar tid och skick vilken bevisning som kan utvinnas ur Snapchat? 

Snapchats borttagningsfunktionalitet betyder att de meddelanden och bilder som skickas 

mellan två parter tas bort efter en viss tid, efter en viss händelse eller efter vissa riktlinjer 
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satta av användaren. I denna uppsats har vi menat att undersöka efter vilka händelser och i 

vilket skick det är möjligt att utvinna material.  

1.4 Problematisering 
De metodval som använts i denna uppsats kommer med en del problem, det är inte möjligt att 

utföra experiment i ett sådant spann att alla möjliga scenarion täcks. Därför inkluderade en 

stor del av detta arbetet tidigare utförda experiment med liknande metoder men skilda 

problemformuleringar. Med att använda liknande arbeten som en referenspunkt till vad som 

går att utvinna i andra situationer kom även ett större problem till ytan. Eftersom system och 

applikationer uppdateras konstant kan resultat komma att ändras beroende på version. Då 

experimenten utfördes i stängda miljöer var det viktigt att ha versionerna på operativsystem 

och applikationen i åtanke.  

Problematisering kring hur Snapchat ställer sig till utredningssvårigheter ligger mycket i att 

Snapchat själva är den största tillgängliga källan i ämnet. Det var därför en svår uppgift att få 

tag i objektivt material kring ämnet. Istället jämfördes applikationens transparensrapporter 

och rättsväsendesammarbetespolicys med vad tredjeparts källor säger kring ämnet och vilken 

data denna uppsats kunde få ut av Snapchat’s lagring. 

Trots trovärdiga mjukvaror fanns det inga garantier på att alla spår som finns att hitta 

kommer att hittas hos de mobila enheterna. Andra faktorer som vilka typer av mobila enheter, 

operativsystem och mjukvaruversioner kunde komma att påverka resultaten.  

 

1.5 Avgränsningar 
De ursprungliga planerna med studien var att involvera mer än ett operativsystem för de 

mobila enheterna, att lägga till en mobil med iOS. Utöver detta var det även planerat att 

analysera tidigare nämnda egenskaper hos ytterligare applikationer som Messenger och 

WhatsApp, utöver Snapchat. Ett ökad fokus på relaterad forskning och fördjupning på en 

specifik applikation, övergick metodvalet från att ha en bred experimentering med olika 

operativsystem och applikationer till att endast utföra experiment på Snapchat i Android. 

Detta möjliggjorde för mer tid till litteraturstudie för att ha möjligheten att besvara 

problemställningarna på en djupare nivå.  
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2. Metod 
Uppsatsens huvudsakliga metodval är indelad i två olika delar för att bättre kunna presentera 

resultat från fler olika vinklar. Den första delen består av en litteraturstudie av liknande 

vetenskapliga publikationer. Detta främst för att analysera hur redan utförda experiment gått 

till väga för att sedan kunna forma en metod och en referens för uppsatsens andra metod. Den 

andra metoden i sin tur handlar om den experimentella delen av uppsatsen. Beroende på den 

metod som formades under litteraturstudien utfördes ett eget experiment med en annorlunda 

infallsvinkel. För att bidra med nya resultat och undvika att upprepa de redan dokumenterade 

resultat under litteraturstudien undveks det att utföra samma experiment som de 

metodreferenser som använts i uppsatsen.  

 

2.1 Metodval: Experiment 
Experimentet utgick ifrån liknande utförda experiment samt de riktlinjer som utges ifrån den 

amerikanska organisationen National Institute of Standards and Technology(NIST) inom 

mobilforensik [3].  

För att ta an ett forensiskt fall gäller det att ha en bestämd struktur gällande utförandet. Från 

inhämtningen av enheten till slutrapporten bör riktlinjer fastställas. Riktlinjerna fungerar för 

samtliga digitala media och används även i denna studie. Ur “Analysis of Mobile Phones in 

Digital Forensics” finnes även denna struktur, översiktligt steg för steg under loppet av ett 

fall där digital forensik är involverat [4].  

Första steget involverar inhämtningen av enheten. Där utförs en avbild av den inhämtande 

enheten. Avbilden skapas i det format som forensikern avgör passar bäst för enheten. Efter att 

en avbild skapats bör forensikern granska över möjliga metoder för att utföra den slutliga 

analysen. Metoderna varierade beroende på det forensiska mediet, detta eftersom olika 

medier kräver olika analysverktyg för att bearbetas. Under den analytiska delen återstår det 

att finna de bevis och data som finns av intresse att hämta. Slutligen återstår 

dokumentationsdelen där allt som tidigare utförts under hela processen, metodval, bevis och 

stödjande filer dokumenteras och fastställs i en slutlig rapport. Rapporten blir ämnad för 

beställaren av arbetet. Att ha ett systematiskt arbetssätt under en forensisk utredning gynnar 

både beställaren, forensikern och slutrapporten som innehåller alla resultat från utredningen. 

För att undersöka våra problemställningar “Kan meddelanden och bilder som skickats mellan 

två parter i Snapchat återhämtas trots borttagning och under vilka förhållanden är detta 

möjligt?” och “Hur påverkar tid och skick vilken bevisning som kan utvinnas ur Snapchat?” 

utfördes ett experiment. Riktlinjerna i NIST publikationen under sektion fyra till sju beskriver 

den forensiska processen för att förbereda, utvinna och analysera data på ett forensiskt vis, 

vilket är vad experimentet baseras på. 
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Då experimentet utförs under en kontrollerad miljö är många punkter under sektion 4 

“Preservation” irrelevanta då de handlar om initiala responsen och miljön där mobiltelefonen 

hittats. Det relevanta i sektion 4 är “isolation”, att förhindra mobiltelefonen att kommunicera 

med andra apparater och inte vara konstant uppkopplad utan vara placerad i flygläge.  

Under den femte sektionen finnes “acquisition” delen. Det är under denna sektion som 

information angående hur inhämtning av data ur den mobila enheten bör utföras. Eftersom 

mobiler idag kommer i alla möjliga former och modeller från olika varumärken gäller olika 

metoder för olika enheter. NIST medför därmed att identifieringen av den mobila enheten är 

av stor betydelse. Detta har dock ingen relevans för denna studie då den mobila enheten är 

redan känd. I nästa steg hos NIST riktlinjer ingår valet av det verktyg som kommer att 

användas på den mobila enheten. Mjukvaran Magnet Axiom blev utvald som lämpligt 

verktyg för denna studie baserat på kriterierna satta av NIST: användarvänligt, omfattande, 

riktigt, deterministiskt, verifierbart och testat verktyg. Sammanfattningsvis skall verktygen 

som används ha egenskaper att kunna visa data på ett användarvänligt och förståeligt vis för 

utredaren. Data som verktygen visar skall vara äkta och korrekt. Verktygen skall även kunna 

vara deterministiska när det gäller hanteringen av data. D.v.s. att ingen data misstolkas en 

andra gång den blir bearbetad av verktyget. Därmed ska det även gå att verifiera data för att 

försäkra att resultaten är äkta. Slutligen krävs det att verktyget är testat på det vis att det inte 

finns några risker för manipulering av data, tack vare det verktyg som används. Skulle det 

visa sig att verktyget manipulerar data på något som helst vis äventyrar detta bevisen och gör 

utredningen meningslös.  

Sektion sex är “Examination and Analysis” och handlar främst om att sortera ut det 

oanvändbara och framhäva det användbara av den data som utvunnits under sektion fem. 

NIST-riktlinjerna riktas främst mot de två olika typerna av digitalforensiska fall. Där den 

första typen är när en incident skett, men gärningsman är okänd. Andra typen är när både 

incidenten och gärningsman är kända. Målet i “Examination and Analysis” är därför att 

avgöra: Vem, vad, när, varför och hur i samband med en incident och bakrunden bakom 

incidenten. Då alla dessa faktorerna redan är kända i experimentet fokuserar vi istället på data 

som i framtida scenario kan användas för att besvara dessa frågor. 

Slutligen ur den sjunde sektionen finns information om rapporterings processen för det 

forensiska arbetet. Rapporter är triviala för forensiska utredningar då grundliga och 

kontinuerliga noteringar av bevis och annan data av intresse ökar den sammanställda 

kvalitéten av slutrapporten. Enligt NIST-riktlinjerna skall rapportering göras först när 

objektets data har blivit granskat grundligt för att sedan ta med de noteringar som gjorts 

Figur 1: Den forensiska processen enligt NIST 
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under analysen i slutrapporten. Bland de bevis som kan komma att hittas i en utredning finns 

det möjligheter att bevisen kommer i olika filformat. Bevis i form av bilder och text kan 

infogas enkelt i slutrapporten, dock när det gäller video och ljudfiler bör dessa lagras på ett 

externt media som hör ihop med rapporten. Presentation av rapporten bör tas i åtanke då den 

som skall dra nytta av rapporten i slutändan ska kunna ha bra användarupplevelse. För att 

uppnå detta bör det ses till att rapporten är i ett acceptabelt format som .doc och .pdf. 

Detsamma gäller för de externa lagringsmedierna som skall bära på video och ljudfiler, rätt 

mjukvara för att spela upp dessa bevis skall inkluderas tillsammans med lagringsmediet.  

Utöver de triviala bevisen i rapporten krävs det ytterligare information för att göra den 

acceptabel. Information om vilken organisation och utredare som gjort rapporten, 

identifiering av personen som förmedlat rapporten, datum av rapport och bevis, förklaringar 

om de steg som togs för att komma åt bevisen, spårbarhet av bevis, de verktyg som använts 

och till sist en slutsats.  

I fallet av detta metodval är NIST-riktlinjerna relevanta främst i ämnena utvinning och 

analys, med undantag till de saker som är specifika till vissa bakgrunder till ett brottsfall. 

Riktlinjerna följdes i utförandet av metoden där ett eget experiment utfördes. Experimentet i 

sig själv involverade att “bevisning” planterades på en mobil enhet, för att sedan utvinnas 

under olika förhållanden av applikationen. Detta för att få reda på vad för bevisning det går 

att extrahera när en mobil enhet tas in för bevisning och användaren är till exempel utloggad 

från Snapchat. För detaljer av genomförande av metodval: experiment se avsnittet 

Experimentuppställning. 

 

2.2 Metodval: Litteraturstudie 
Då mobilforensik är ett viktigt och aktuellt ämne har det gjorts en del tidigare arbeten 

relaterade till ämnesområdet. Genom den stora betydelse som ämnet har för både 

rättsväsenden och företag världen över har riktlinjer och andra internationella publikationer 

skapats, detta för att stödja ändamålet att stärka medvetenheten inom området.  

NIST publikationen “Guidelines on Mobile Device Forensics” är ämnad för att hjälpa 

organisationer med riktlinjer för att hantera och granska mobiltelefoner inom det forensiska 

fältet [3]. Detta är publikationen som denna studie grundar sitt experiment och litteraturstudie 

efter. Efter att experimentet utfördes granskades relationer mellan experimentets resultat och 

metod med tidigare arbetens resultat och tillvägagångssätt. Samtidigt som relationer 

undersöks och jämförs kommer NISTs riktlinjer att vara en ryggrad för granskningen. Detta 

för att i slutändan kontrollera relationer mellan riktlinjerna och de tidigare utförda arbetena 

inklusive denna studies experiment. 

 

2.3 Metoddiskussion 
Metodvalet i denna uppsats lider starkt av den takt som teknologi utvecklas. I litteraturstudien 

tas det upp ett flertal liknande vetenskapliga artiklar vars mål är att utforska Snapchat och des 

forensiska potential. Dessa artiklar lider ofta av att bli utdaterade efter bara en kort tid. 
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Snapchat och alla andra applikationer blir inte bara konstant uppdaterade och riskerar att 

föråldra de metoder som använts för att få ut bevisning. Applikationer som Snapchat är även i 

risken att trilla bort i populäritet. En tävlande applikations uppkomst i populäritetstävlingen 

gör det möjligt att vikten för metoder som utvinner data ifrån applikationer populära nu, blir 

irrelevanta om applikationerna inte längre används. Trots det korta livsspannet för 

användbarheten behövs det göras, både för att kunna appliceras praktiskt i nuläget samt för 

att kunna lära sig vad som troligtvis kommer funka i framtiden. 

Tack vare tids- och budgetbegränsningar har det även behövts göra vissa avgränsningar. 

Endast en mobilenhet som kör ett av de två stora smartphone-operativsystemen kommer 

användas i egna experimentet. Liknande arbeten inför ofta samma avgränsning att endast 

köra med enstaka tekniska uppsättningar. Resultaten kan variera enormt mellan olika 

operativsystem. Resultaten kan även komma att variera mellan samma operativsystem men 

olika tillverkare av mobilen då de använder sig av olika mjukvarusviter. Avgränsningarna 

orsakar också att experimentet inte upprepas ett högt antal gånger, och riskerar därmed att ge 

inkorrekta resultat. För att motverka bristen på kvantitativa experiment dokumenteras istället 

så mycket faktorer som möjligt som kan ha en påverkan på experimentet, för att framtida 

arbeten kan ta del av vad som gick fel och vad som fungerade. 

Digitalforensiska experiment kommer alltid med en del etiska ståndpunkter och dilemman. 

Det främsta och direkt applicerbara dilemmat är att publicering av 

baklängeskonstruktionsmetoder är inte bara användbart för forensiska användningsområden. 

En publikation kring hur man får ut bevisning från en applikation kan användas både av 

rättsväsen i brottsbekämpningssyften, och samtidigt kan det användas av kriminella i anti-

forensiska syften. Utvinnings och analysmetoder ger teknologiskt lärda en manual för vad de 

bör undvika och vad som är möjligt att forensiskt utvinna. 

De metoder som beskrivs i detta och liknande arbetet kan även appliceras av privatpersoner 

med tillgång till några av de verktyg som finns tillgängliga gratis för alla att ladda ner. I vissa 

fall kan metoderna användas av privatpersoner för att återställa tidigare borttagna filer. Är 

den mobila enheten köpt begagnad av en privatperson kan denna återställning ses som 

kränkning av säljarens privatliv då gamla meddelanden och bilder kan ha återställts. Medan 

en professionell digitalforensiker hos rättsväsendet har tidigare praxis eller specifika riktlinjer 

vad som är etiskt okej så saknar en typisk privatperson denna utbildning och beslut kring 

detta kan posera moraliska dilemman. Många digitalforensiska metoder är lätt översatta till 

en användning som kränker privatlivet hos ett subjekt. Detta leder till frågan vad som 

berättigar just en digitalforensiker att utvinna och förvara privata dokument och meddelanden 

och till vilken grad det är moraliskt berättigat att ta vid metoder som inkluderar kränkning av 

en privatpersons uppgifter.  

 

2.4 Alternativa Metoder 
Metoden som använts i denna uppsats dömdes att vara den effektivaste metoden för att göra 

en bred undersökning av forensiska artefakter i applikationen Snapchat. Alternativa metoder 
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observerade under litteraturstudien var ofta alternativa sett att utföra utvinningen för att 

senare utföra samma analys som i denna uppsats.  

En alternativ metod för utvinning beskrivdes i “A General Forensics Acquisition for Android 

Smartphones with Qualcomm Processor” [5]. Där beskrivs en metod som inte kräver att 

enheten som ska utvinnas är rootad. Genom att installera drivrutiner för testenhetens 

specifika processor så gick det att koppla processorn direkt till en dator som kan få access till 

enhetens partitioner med upphöjd access. Detta alternativ valdes bort på grund av att det inte 

kunde strykas under med fler källor än just uppsatsen i fråga. Metoden att koppla direkt till är 

även unik till qualcomm processorer och är inte lika universell som den metod som användes 

i denna uppsats. Att använda denna metod skulle därför gå emot denna uppsats’ syfte att vara 

en referenspunkt på hur en forensisk analys kan utföras och därför valdes denna typ av 

utvinning bort för utförandet. 

Annorlunda metoder för utvinning och ur ett forensiskt perspektiv, säkrare metoder kunde ses 

bland andra i “Forensic Analysis of Instant Messenger Applications on Android Devices” [6]. 

I denna uppsats så hade de använt sig av en Cellebrite Universal Forensic Extraction Device. 

UFEDn är en specialiserad hårdvara för att utföra utvinning på mobila enheter på ett 

forensiskt vis. Den främsta anledning likande hårdvara inte användes under metoden var på 

grund av bristande budget och ingen tillgång till en UFED. 

Alternativt så kan metoder som “Flasher-box”, JTAG-läsning och chip-off metoden utföras 

för att utvinna data på så sätt som beskrivs i “Forensics Data Acquisition Methods for Mobile 

Phones” [7] Flasher-box metoden och JTAG-läsning använder sig av metoder menade för 

felsökning av mobila enheter för att kunna skapa avbilder. Flasher-box är en speciell typ av 

hårdvara för att komma åt enheten som valdes bort vid metodvalet då det inte fanns någon 

tillgänglig för experimentet, bristande budget och det faktum att en flasher-box hade likt 

qualcomm-metoden begränsat uppsatsens omfång och framtida användningområden. JTAG 

blev utesluten för liknande skäl. Metoden kräver speciella JTAG-läsare som inte fanns 

tillgänglig vid utförande av experimentet, samt att detta skulle lägga mer fokus på 

utvinningen än vad som var menat för metodvalet. Chip-off metoden diskuterades i tidigt 

skede men även den valdes bort, främst på grund av risken som kommer med metoden, som 

kan rendera enheten oanvändbar om den utförs inkorrekt. 

Slutligen så alternativ vid analysen så använde sig författarna av “The digital forensic 

analysis of snapchat application using xml records” för en metod olik egen. Istället för att 

fokusera på de bilder och videos som kan hittas under en analys, fokuserar metoden på de 

XML-dokument som används av applikationen. Metoden analyserar vilken information som 

dessa dokument kan innehålla or informationens vikt för en utredning. Denna metod valdes 

bort då metodvalet som utfördes ansågs att ha potential för bättre och mer intressanta resultat.  
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3. Teori 
Teoridelen av uppsatsen undersöker och analyserar tidigare arbeten relaterade till ämnet för 

att skapa en teoretisk utgångspunkt. Utöver detta tas det upp förklaringar kring centrala 

begrepp och grundläggande kunskaper som är relevanta för uppsatsen.  

3.1 Tidigare arbeten 
Under de senaste sju till åtta åren har nya applikationer och telefoner utvecklats. Under denna 

utvecklingen har ett antal arbeten relaterade till forensiska analyser ökat. I denna sektion 

summeras tidigare arbeten om forensiska analyser av telefoner och applikationer som grund 

för den litteraturstudie som är etablerad.  

I maj år 2017 publicerades ett arbete av Sengul Dogan och Erhan Akbal kallat “Analysis of 

Mobile Phones in Digital Forensics”. Arbetet tacklar strategiskt tillvägagångssättet för en 

analys av mobila enheter med ett digitalt forensiskt fokus.  

Rapporten inleder med att strukturera upp processen vid omhändertagandet av en 

mobiltelefon när ett brott utförts. Processen involverar “Collection”, “Examination”, 

“Analysis” och slutligen “Reporting”. Mer djupgående på processen innebar “collection” 

omhändertagandet av enheten samt avbild. “Examination” svarade på vilket tillvägagångssätt 

som skall användas vid analys-steget. Det är här framtida verktyg väljs ut för att hjälpa till 

med att hitta de bevis som sökes. “Analysis” innebar själva undersökningen av enheten med 

hjälp av verktyg(en) som valts i föregående steg. Slutligen görs en rapport av processen och 

fynden.  

Rapporten kom till slutsatsen att en underkategori av digitalforensik har skapats, 

mobilforensik. Rapporten konstaterade även att följande information är möjligt att hämta ur 

mobiltelefoner: Enhetsinformation, information om SIM-kort, kontakter i form av 

meddelanden och mail etc, sökhistorik, filer, lösenord, kalender, installerade applikationer, 

media i form av bild och film, raderade data, platsinformation och Wi-Fi uppkopplingsloggar 

[4]. 

 

“Snapchat Media Retrieval for Novice Device Users” publicerades i mars år 2015 och skrevs 

av Zubeida Casmod Khan, Thulani Mashiane och Nobubele Angel Shozi. Rapportens syfte är 

att öka medvetenheten hos snapchatanvändare då arbetet bevisar med hjälp av ett experiment 

att utvinning av bilder ur snapchat är möjligt. Rapporten nischar in sig på att experimentet är 

lätt utförbart för en person som inte är avancerat tekniskt kunnig.  

Experimentet involverade tester på fyra enheter där meddelanden skickas på snapchat mellan 

enheterna. Enheterna bestod av tre stycken med ett operativsystem i form av android samt en 

enhet med iOS. Experimentet har två liknande utföranden, ett för varje operativsystem. Efter 

att meddelanden bytats ut och visats på respektive enhet skulle dessa nu kopplas in i en dator. 

Väl inkopplade var det möjligt att navigeras till snapchats cache-folder som fanns på följande 

plats i filsystemet: “android/data/com.snapchat/cache”. Rapporten noterade att i cache-

foldern fanns det ytterligare mappar, mappar som innehöll skickade bilder och filmer, 

mottagna bilder och filmer och uppladdade stories. De mottagna meddelandena var 

krypterade av snapchat och kunde inte utvinnas utan forensiska metoder och verktyg.  
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För utvinning av filerna på iOS-enheten skiljde sig processen samt hur snapchats filer var 

strukturerade från android-enheterna. Utöver dessa metoder kunde tredjepartsmjukvara på de 

mobila enheterna installeras för att utvinna snapchatmeddelanden via snapchats server. 

Exempel på sådan mjukvara är “SaveMySnaps”. 

Rapportens slutsats var att snapchatmeddelanden går att utvinna. Däremot var det inte möjligt 

att utvinna mottagna meddelanden då dessa var krypterade. Det kunde ha gott med forensiska 

verktyg enligt rapporten. Rapporten kom även fram till att Snapchatmeddelanden går att 

utvinna genom tredjepartsmjukvara vilket ytterligare förenklar processen för användare att 

utvinna snapchatmeddelanden utan användarens vetskap [8].   

 

Rapporten “Forensics Data Acquisition Methods for Mobile Phones” skriven av Khawla 

Abdulla Alghafli, Andrew Jones och Thomas Anthony Martin publicerades i december år 

2012 på den sjunde internationella konferensen för internetteknologi och säkra transaktioner. 

Denna rapport går översiktligt på de kända metoderna för forensiska utvinningar av mobila 

enheter. Detta på de sätt som är hållbara och accepterbara för en domstol. Slutgiltiga syftet 

med arbetet är att recensera de metoder som finns för att därefter rekommendera särskilda 

metoder för särskilda fall. Rapportens struktur byggs på en introduktion som därefter följs av 

presentationer av de fyra huvudmetoderna för utvinning av mobila enheter. Avslutningsvis 

görs en översiktlig jämförelse mellan metoderna för att sedan leda till slutsatsen.  

Den första metoden kallas för manuell utvinning och kräver ingen särskild teknisk kunskap 

för att kunna utföra. Den manuella utvinningen innebär vanlig användning av det utvalda 

objektet för att navigera manuellt i enheten och hitta bevis. Problematiken med detta 

metodval medför att kraven för att enheten är upplåst måste uppfyllas, raderade data går ej att 

utvinna samt att all data inte går att extrahera.  

Nästa metod involverar logisk avbild, alltså en avbild gjord från de existerande partitionerna 

på enhetens lagring. Enligt rapporten utförs dessa vanligtvis genom en ihop koppling mellan 

enheten och en dator med forensiska mjukvaror installerade. Mjukvarorna ska därefter hjälpa 

till med den logiska avbilden. Denna metod ger utredaren den mesta mängd data som finns 

lagrad på minnet, dessvärre inte allt. Logiska avbilder utvinner inte data utanför partitionerna 

där potentiella raderade data finns.  

För nästa metod visar rapporten olika tillvägagångssätt för fysiska avbilder. Dessa involverar 

“Flasher Box metoden” och “JTAG metoden”. Rapporten beskriver fysiska avbilder som 

direkta kopior av det hela fysiska minnet av enheten i fråga. Första alternativet kallat “Flasher 

box” är en uppsättning med mjukvaru- och hårdvaruenheter som utför utvinning på chip-nivå 

eller kretskort. Detta innebär att operativsystem och andra lås kan förbikopplas. Dessa 

verktyg används primärt för firmware-uppdateringar och alltså inte forensiska utredningar 

men kan nyttja en sådan utredning väl. Nackdelarna med användningen av denna metod 

resulterar i att vid en forensisk utvinning finns det inga funktioner som verifierar datans 

integritet. Dessutom eftersom metoden inte är ämnad för forensiska utredningar i första hand, 

gör detta att risken för dataförlust är högre än önskat. Då verktyget enbart har skriv- och 

läsmöjligheter och ingen kopieringsfunktion ökar risken för manipulering av data under en 

utvinningsprocess.   

“JTAG” som är nästa alternativa metod för fysisk avbild innebär fysisk access till ett särskilt 
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JTAG-användargränssnitt. JTAG är en standard som används vid felsökning och andra tester 

och dess åtkomst sker via kretskortet hos enheten. Vid utvinningsprocessen med JTAG 

utvinns innehållet av lagringen hos kretskorten för att sedan kunna göra forensiska avbilder 

av kretskorten. Några nackdelar med JTAG-metoden är att enheten i fråga inte alltid är JTAG 

kompatibel. Det eller att gränssnittet är väl dolt vilket gör det svåråtkomligt för utredarna. 

Utvinningar genom denna metoden är även väldigt långsamma och tar längre tid än andra 

metoder.  

Den sista metoden rapporten presenterar kallas för “Chip-off-metoden". Grunden för denna 

metod baseras i avlödning av lagringschipet på enheten. Detta för att senare kunna läsa av 

chipet med en lämplig läsare för att sedan kunna skapa en avbild. Avbilder gjorda med denna 

metod resulterar i åtkomst till all data från lagringen utan att göra några särskilda ändringar 

med lagringen. Metoden bevarar lagringens integritet. Chip-off-metoden är särskilt effektiv 

när utvinning från trasiga enheter krävs. En utvinning kräver enbart att lagringschippet är 

intakt. Dessvärre är riskerna större vid tillämpning av denna metod. Om själva avlödningen 

skulle gå fel till kan lagringschipet riskeras att skadas och eventuellt förstöras helt.  

Rapportens slutsats sammanfogades i en tabell ämnad för att jämföra metoderna baserat på 

faktorer som tid, kostnad, operativsystemberoende, datastruktur, bevaring av integritet, 

kringgå säkerhet, funktion trots trasig enhet, utvinning av raderade data och krav på status av 

enheten [7].  

 

“A General Forensics Acquisition for Android Smartphones with Qualcomm Processor” är 

ett arbete publicerat 2017 av Songyang Wu, Xiong Xiong, Yong Zhang, Yang Tang och Bo 

Jin. Publikationen har i syfte att bemöta det ökande samband mellan brott och Smartphones 

genom att föreslå ett nytt tillvägagångssätt för utvinningen av Android-enheter. Arbetet går 

igenom en metod att utföra en utvinning av den mobila enheten utan att behöva låsa upp 

bootloadern, och riskera att enheten skadas eller möjlig kontaminering. Den använda 

metoden använder sig istället av speciallägen av de inbyggda processorerna för att komma åt 

data i vissa partitioner av den mobila enheten. Arbetet tar upp många viktiga punkter kring 

hur bootloadern fungerar och varför det är ett hinder för mobilforensik. Istället för att utföra 

en vanlig utvinning via upphöjd access till ADB shell, installeras drivers för specifikt 

Qualcomm processorerna på datorn som används vid utvinningen, för att sedan flasha ett 

specifikt omfång av sektorer i den mobila enheten. Sektorerna kan sedan överföras datorn och 

användas i valfri forensisk mjukvara för vidare analys. Arbetet gör ett utmärkt jobb att 

koncist många vitala delar av att utföra en utvinning på en mobil enhet, oavsett om det görs 

med den föreslagna metoden eller genom en mer konventionell metod [5].  

 

“Snapchat analysis to Discover Digital Forensic Artifacts on Android Smartphone” är ett 

arbete publicerat 2017 av Tadani Alyahya och Firdous Kausar. Den enorma populäriteten hos 

online-sociala nätverk som Facebook, Twitter och Snapchat och dess användning med 

mobiltelefoner skapar ett intressant område för digitalforensiken. Snapchat speciellt hävdar 

att den data som skickas fram och tillbaka med programmet ska automatiskt tas bort efter en 

viss tid eller de har öppnats. Uppsatsen siktar därför in sig på att analysera de forensiska 
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artefakter som kan utvinnas från Snapchat på Androidenheter. Metodologin som användes av 

Alyahya och Kausar för att analysera vilka artefakter som kunde extraheras ur Snapchat 

grundades i en avbild på en Samsung Galaxy Note GT-N7000 med Android 4.1.2 och 

Snapchat version 9.21.0 1. Avbilden gjordes efter 24 timmar av appanvändning med ett antal 

foton, videor och meddelanden skickade och borttagna. För att skapa den fysiska avbilden 

användes Magnet Axiom Process och överfördes genom en USB-kabel. Metodens forensiska 

analys utfördes med Magnet Axiom Examine och open-source verktyget Autopsy. Resultatet 

för analysen visade två kataloger med snapchat-relaterad data: 

Partition10/data/com.snapchat.android/ och Partition11/snapchat/. I dessa mappar återfanns 

tre foldrar med forensiskt intressanta artefakter, i /data/com.snapchat.android/ återfanns: 

./cache/ och ./databases/. I /snapchat/ hittades ytterligare en folder vid namnet ./snapchat/. 

Filsökvägen ../cache/ innehöll chat, profil, mottagna bilder, mottagna videos, sparade snaps 

och stories. ../databases/ innehöll en databasfil vid namnet tcspahn.db, med en struktur full 

av intressant information som t.ex lista av konversationer mellan användaren och dess 

vänner, lista av mottagna och skickade snaps med information som vem som skickade och 

när det skickades. Tcspahn.db innehöll massa olika information om vart saker och ting 

sparades och liknande intressanta artefakter. Den sista foldern /snapchat/ innehöll skickade 

och borttagna snaps. Som slutsats till arbetet kom Alyahya och Kausar fram till att både 

Axiom Examine och Autopsy kunde endast få fram ofullständiga resultat. Med en högre 

andel utvunna artefakter från Axiom i kontrast till Autopsy. För att få ut en större andel 

artefakter var en manuell analys nödvändig. Med en manuell analys gick det få ut: “100% 

friends, 100% user, 50% chat messages, 100% story photo snaps, 100% story video snaps, 

50% deleted snaps, 52.5% sent snaps, 6% recieved video snaps” [9].  

 

Rapporten “Forensic Analysis of Instant Messenger Applications on Android Devices” av 

Aditya Mahajan, M.S. Dahiya och H. P Sanghvi publicerad 2013 är ett arbete kring 

digitalforensisk analys av applikationerna WhatsApp och Viber. Arbetet motiverar sitt syfte 

med att både WhatsApp och Viber är enorma i sitt omfång och på grund av detta är de även 

ofta förekommande i brottsfall, där applikationerna används för att dela information före, 

medan och efter ett brott begås. Rapportens experiment använder sig av fysiska avbilder 

skapad med Cellebrite Universal Forensic Extraction Device på fem olika Androidenheter: 

SonyXperia ST15i mini (4.0.4), Sony Xperia Neo V (4.0.4), LG P698 (2.3.4), Samsung GSM 

GT-s5830 Ace (2.2.1) och HTC A8181 Desire (2.2.0). Datan på dessa enheter var skapad 

genom att utföra vanliga användaraktiviteter som: Chattande, skicka foton, video och 

ljudklipp samt ta emot alla aktiviteter. Analysen av dessa avbilder gjordes först med 

Cellebrites Physical Analyzer och sedan kompletterad med en manuell analys, där varje fil 

och folder i avbilden extraherades genom UFED för att sedan öppnas och analyseras utanför 

Cellebrite. Användningen av Cellebrites Physical Analyzer resulterade i skickade och 

mottagna chatmeddelanden samt tidsstämplar för alla dessa meddelanden. Viber gav inga 

resultat och inga artefakter hittades under Physical Analyzer-analysen. Den manuella 

analysen på WhatsApp resulterade även i återfunna skickade och mottagna både bilder och 

videos utöver de chatmeddelanden som hittades med Physical Analyzer. I viber återfanns två 

databasfiler Viber_data och Viber_messages under den manuella analysen. I Viber_data 
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kunde information kring samtalen gjorda med viber hittas som till exempel viber-nummerna, 

totala antalet av samtal av användaren, datum och längd för dessa samtalen. I 

Viber_messages hittades information kring meddelanden skickade med viber, med 

meddelandena skrivna i klartext. Telefonnummer för vem som skickade meddelanden och 

vem som tog emot. Som avslutande slutsats av arbetet konkluderade författarna att medan 

Physical Analyzer kunde hitta artefakter relaterade till WhatsApp var det fortfarande 

nödvändigt att utföra en manuell analys. Den manuella analysen gav inte bara fler resultat 

utan det va flera artefakter som inte hittades alls av Physical Analyzer. Arbetet avsluas med 

att repetera vikten i hur kunskap kring vilka artefakter som är tillgängliga i vilka sociala 

applikationer. Samt hur dessa artefakter kan hjälpa en IT-forensiker i framtida brottsfall [6].   

 

Rapporten “The digital forensic analysis of snapchat application using xml records” skriven 

av Mukhlis Prasetyo Aji, Imam Riadi och Ahmad Lutfhi utgår från en forensisk utredning för 

att få fram data ur snapchat. Detta görs genom ett experiment med en iOS-enhet samt en 

android-enhet. Rapportens särskilda undersökning grundar sig i “XML-filer” eller även kallat 

“XML-records”. XML-filer är filer i textformat som är ämnade att presentera särskild 

information i viss struktur. Informationen kan vara i form av konfigurationer, transaktioner 

eller dokumentinformation. Rapporten skapar ett scenario med de mobila enheterna där de får 

utföra utbyte av skickade filer via snapchat. Dessa filerna försöker därefter utredarna hitta 

information om eller rent av utvinna de genom en forensisk analys med fokus på XML-filer. 

Vid skapelse av avbilder på de mobila enheterna utfördes både fysiska och logiska avbilder. 

Utöver detta utfördes även en så kallad fil-system-utvinning. Detta utfördes med mjukvaran 

“UFED Cellebrite”. Vid analysering av filsystem och avbilder navigeras utredarna till filerna 

kopplade till snapchat. Hos iOS analyserades XML-filer som visade sig innehålla information 

om snapchat-användaren, enhetens telefonnummer, chattinformation om vilka som var 

inblandade samt start och slut för chattsession. För Android-enheten under filsystemanalys 

kunde huvudmappen för snapchat finnas. I “.com.snapchat.android_preferences.xml” fanns 

informationen som krävdes för rapportens utförande. XML-filerna relaterade till 

snapchatanvändaren samt två filnamn med en rad slumpade karaktärer med filändelserna 

“.jpg” och “.jpg.decrypted”. Dessa hittades under mappen “attachments” under 

“chats\Snapchat\”. Rapporten kom fram till en korrelation mellan filerna då deras filnamn var 

likadana fram till de sista 7 karaktärerna. Detta visade sig i själva verket vara en bild skickad 

från android-enheten till iOS-enheten. Rapportens slutsats fastställer sig i att utvinning av 

snapchatdata ur iOS-enheten var ej möjligt då bilder och filmer faktiskt raderades. Däremot 

hittades filer hos iOS-enheten som noterade på information från chatt-filer efter borttagning, 

alltså finnes spår kvar. Hos android-enheten kunde bilder, filmer och metadata utläsas i 

klartext. Filer raderades aldrig utan gömdes med metoden av att ändra filändelserna till 

“.nomedia” [10].   
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3.2 Termer 
Följande del tar upp förklaringar kring centrala begrepp och grundläggande kunskaper som är 

relevanta för uppsatsen.  

3.2.1 Mobilforensik 
Då digitalforensik innebär fokus på inhämtning, utvinning, analysering och utredning av 

objekt relaterade till bevismaterial, är mobilforensiken en specifierad del av digitalforensiken 

ämnad för mobila enheter. De största faktorerna som skiljer sig mot digitalforensiken är 

särskild behandling vid omhändertagandet, mobilforensiken kräver oftast andra metoder för 

utvinning och beroende på vilken metod utvinningen sker genom kan analyssättet variera 

[11].   

 

3.2.2 Anti-forensik 
Användning av anti-forensik innebär nyttjandet av särskilda metoder ämnade för att dölja 

data. Metoderna kan variera mellan att ersätta filändelser till att utföra avancerade 

steganografi-tekniker för att dölja filer inuti andra filer. För forensiska analytiker blir anti-

forensiken ett hot mot utredningar och analyser av andra slag med syfte att få fram alla bevis 

möjliga [11]. Att använda sig av krypteringsmetoder på särskilda data gör det särskilt svårt 

för forensiska utredare att komma åt informationen då krypteringsnycklar kan behövas för att 

knäcka krypteringen, något som är svårt i praktiken. Vid borttagning av filer kan anti-

forensik tillämpas på det vis att filer skrivs över. Överskrivandet av filer gör att utvinning av 

tidigare versioner blir omöjliga. Slutligen kan enkla modifieringar av tidstämplar på filer om 

när filen ändrades senast och eller skapades ändras. Detta kan utföras i syfte om att dra bort 

uppmärksamhet från den forensiska utredaren [12].   

 

3.2.3 Utvinning 
Utvinning är den del i en forensisk utredning som involverar inhämtningen av data, detta kan 

då kallas för avbild som i sin tur ska kunna bli analyserat i ett forensiskt verktyg. För att 

utföra en utvinning måste särskilda beslut tas beroende på det objekt som hanteras och vilket 

stadie det befinner sig i. Utvinningen kan vara i många olika format och ske på olika vis. De 

vanligaste metoderna involverar manuell utvinning, logisk avbild, fysisk avbild och chip-off 

metoden.  

Manuell utvinning innebär direkt användning av undersökningsobjektet. Den direkta 

användningen är i form av att utredaren använder objektet som menat för att hitta det som 

specifikt eftersökes. Nackdelar med metoden är att metadata, raderade data inte går att få 

fram genom denna metod vanligtvis. Detta gör att mycket detaljer går förlorat och data ses 

förbi [7].  

Logiska avbilder är ämnade för att få ut data enbart ur de partioner och volymer på enheten. 

Fysisk tillgång krävs genom vanlig koppling mellan objektet och utredarens dator. Då logiska 

avbilder enbart hämtar data från partitioners innehåll medför detta en rad nackdelar. Raderade 

data går ej att utvinna då denna placeras utanför partitionerna. Logiska avbilder går inte att 

utföras om objektet skulle vara förstört eller lösenordsskyddat [7].  

En fysisk avbild påminner en del om hur en logisk avbild sker, däremot skiljer data-omfånget 
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som ges av en fysisk avbild till skillnad från en logisk. Den fysiska avbildningen görs bit för 

bit och bidrar därmed till data som är både på de partitionerade och icke partitionerade ytorna 

på enhetens minne. En fysisk avbildning kan göras på några olika sätt. Det kan göras via 

speciell mjukvara likt en logisk avbild, eller via gränssnitt menade för test och felsökning. 

Genom att använda linux-kommandot “dd” kan kommandot med rätt parametrar göra 

“RAW” kopior av diskar. Många forensiska utvinningsmjukvaror använder sig även av 

samma linuxbaserade kommando [13]. Det negativa om medföljer med fysiska avbilder är att 

de framför allt är tidskrävande vilket kan medföra i stora kostnader. Fysiska avbilder 

resulteras ofta i ett “RAW” format. Vilket i sig egentligen inte är ett format, då fysiska 

avbilder är kopior av block på disken ger detta en rå fil utan ytterligare metadata för avbilden. 

Genom en fysisk avbild kan oallokerad data analyseras och därmed finna tidigare existerande 

data, alltså raderade data [14].  

Chip-off metoden är en fysisk metod vilket involverar avlödandet av det utskrivna 

kretsbordet som finns på enheten. Mer specifikt ska minneskretsbordet avlödas separat för att 

sedan kunna läsas av genom en chipläsare. Bidragande fördelar är att skadade enheter kan 

med stor säkerhet användas med chip-off metoden. Metoden ger även all data i resultat samt 

kan kringgå lösenordsskydd. Chip-off metoden resulterar i en stor belöning, datamässigt. 

Dessvärre är det även en stor risk att utföra en utvinning på detta viset. Sker 

utvinningsprocessen på fel vis kan chippet bli skadat och all data riskeras att förloras [7].  

 

3.2.4 Rooting 
Vid utvinning av data ur en mobiltelefon är det trivialt att få ut den största mängd data ur 

enheten som möjligt. Detta kan endast utföras om enheten i fråga har priviligierad tillgång till 

sig självt. Detta kan även kallas för att enheten är "rootad" och först då är en bit för bit fysisk 

avbild möjlig att utföra. Att få root-tillgång hos enheten gör att utredaren får tillgång till de 

priviligierade mapparna i filsystemet, mappar där lösenord, e-postmeddelanden, 

textmeddelanden och bilder med flera finnes [15].  

 

3.2.5 Snapchat 
Snapchat är en mobilapplikation skapad för android och iOS-telefoner av företaget Snap Inc 

år 2011. Snapchat är en social medieapplikation vars nisch är inriktad inom fotodelning där 

meddelanden skickade mellan parterna tas bort efter att meddelandet visats. Applikationen 

har installerats på över 500 miljoner androidenheter [16]. Under applikationens utveckling 

har flertalet egenskaper blivit adderade till plattformen. Egenskaper som röst och videosamtal 

och även integrerade platstjänster gjorda för applikationen. Detta möjliggör för användare att 

veta var sina vänner är om de valt att låta denna funktionen vara aktiverad [17]. 

 

3.2.6 Smartphones 

Telefonens utveckling och användningsområden har förändrats i stor omfattning de senaste 

årtionden. Från att enbart vara ämnade för röstsamtal till strömning av video över mobila 
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nätverk med mera. Detta har gjort att kraven på mobila nätverk sätts högre än tidigare och 

ökar med åren [18]. Telefonerna blir kraftfullare, snabbare och “smartare” med åren. Denna 

utvecklingen är en benstomme i det växande informationssamhälle som existerar idag. Då 

antalet användare av smartphones ökat medföljer även ökade risker för oskyldiga användare. 

Eftersom det finns smartphoneanvändare i alla åldersgrupper idag och alla är olika medvetna 

om IT-säkerhet är detta ett område som behöver upplysas mer för användarna i framtiden 

[19].  

 

3.2.7 Android 
Android är det Google kallar sitt operativsystem för smartphones som de lanserat sedan 2008 

och fortsätter att utveckla än i dag. Android har det som kallas "öppen källkod". Detta gör att 

egna modifieringar och distribueringar möjliggörs [20]. Android baseras på en så kallad 

Linux kernel vilket gör mjukvaran kompatibel med en mängd olika hårdvarukomponenter. 

Applikationstillverkare för android kan därmed försäkras om att deras applikation fungerar på 

alla enheter som körs på androidoperativsystemet [21]. Detta har resulterat i att över 24000st 

unika androidenheter har producerats av nära 1300st olika varumärken.  Detta gör android till 

det ledande operativsystemet, sett till mängden enheter [22].  

 

3.2.8 NIST 
NIST, även känt som "National Institute of Standards and Technology". NIST är en 

amerikansk organisation vars syfte och vision baseras på att bidra med mätbar forskning, ny 

teknologi och standarder för denna. Allt för att säkra kompetensanvändning inom specifika 

ämnesområden [23].  

 

3.2.9 File carving 
File carving är den term som används under en digitalforensisk utredning där utvinning av 

tidigare existerande data prövas. Om ett lagringsutrymme inte blivit överskrivet eller 

formaterat kan det fortfarande finnas spår av äldre filer som tidigare blivit borttagna från 

utrymmet. Det finns en rad olika metoder för att återhämta tidigare existerande filer, en av 

metoderna involverar investigering av hexvärdet hos filen. Olika filtyper har olika typer av 

“headers” och “footers” vid undersökning av hexvärdena. Headers beskriver med en viss 

benämning vilken typ av fil denne är. Detsamma gäller för footers då dessa är som 

filändelsen. Carving kan hjälpa oss här om vi eller den forensiska mjukvaran hittar 

fragmenterade filer. Skulle sådana filer upptäckas kan vi försöka laga filerna om vi upptäcker 

att denne saknar footer eller header beroende på situation [24]. För att hitta raderade filer 

krävs det att en fysisk avbild görs för att kunna hitta dessa bland det oallokerade minnet [14].  
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas detaljerna för metodval experiment, samt resultaten för det utförda 

experimentet.  

4.1 Experimentuppställning 
Experimentet utgick ifrån de forensiska riktlinjerna givna i NIST:s “Guidelines on Mobile 

Device Forensics” och menades att skapa en bild av vilken potentiell bevisning som kan 

utvinnas under olika situationer av applikationen Snapchat. 

4.1.1 Materiel: 

Vid utförandet av experimentet krävdes olika typer och former på materiel. Experimentet 

krävde hårdvaru- och mjukvarumateriel. För hårdvara ingick ett analysobjekt, d.v.s. en 

mobiltelefon med ett Android operativsystem. Telefonen behövde uppfylla ytterligare krav på 

innehållet, telefonen skulle vara överskriven och rensad från alla tidigare spår av data. 

Telefonen skulle därefter ha Snapchat installerat. Utöver denna krävdes även en analysdator 

att utföra experimentet på. För att kunna nyttja analysdatorn krävdes det att forensiska 

mjukvaruverktyg fanns tillgängliga på maskinen. Magnet Axiom användes för både 

avbildning och analys 

Hårdvara: 

• Samsung Galaxy S4 GT-i9506 med Android 5.0.1 (Rooted) 

• Dator för analys. Datorn körde operativsystemet Windows 10 Enterprise, v.1703 

Forensiska mjukvaruverktyg: 

• Magnet Axiom Process v.2.1.0.9727 

• Magnet Axiom Examine v.2.1.0.9727 

• (Sleuthkit) Autopsy v.4.10.0 

Övriga mjukvaror: 

• Safewiper for Android v.3.1.1 

• Kingo Android Root v.1.5.8 

Experimentsubjekt: 

• Snapchat v.10.52.3.0 

 
  



  

 

20 

 

4.1.2 Experiment 

Experimentet påbörjades genom att återställa den mobila enheten till ett stadie som 

efterliknar en oanvänd mobil. Detta utfördes med ett tredjepartsprogram kallat SafeWipe, 

samt den inbyggda funktionen för fabriksåterställning. SafeWipe skriver över tidigare data 

medan den inbyggda funktionen endast markerar den plats som data tidigare använt som 

ledig. Användning av metoder som SafeWipe förhindrar att gamla data från Snapchat och 

privat användning återstår och möjligtvis orsakar forensisk kontaminering.  

För att sedan få komplett användning av den mobila enheten krävdes det även att få root-

access, alltså få tillgång till alla funktionerna av enheten. Även detta utfördes med ett 

tredjepartsprogram, KinguRoot. Programmet utför en serie kommandon som tillåter 

användaren att använda sig av superuser-funktioner på enheten. 

När den mobila enheten blivit återställd, överskriven och rootad börjades förberedningarna 

för att skapa testdata för experimentet. För att kunna fokusera på endast den data som är 

viktig skapades en hashlista av all irrelevant data innan själva experimentet påbörjades. Med 

Magnet Axiom Process skapades det en full fysisk avbild på enheten (SG4-00) då Snapchat 

är installerat. Avbilden processerades och MD5 hashsummor beräknades för alla filer i 

avbilden. Detaljerna för alla filer exporterades sedan till CSV, comma-seperated-values 

format. CSV-filen modifierades sedan till att endas bestå av kolumnen för MD5-hashes. 

Resulterande filen användes sedan med framtida avbilder för att kunna ta bort en stor andel 

filer under analysen i Magnet Axiom Examine.  

Testdatan skapades med åtanke för vad som skulle kunna tänkas vara normal användning av 

applikationen Snapchat och den mobila enheten. Men samtidigt omfatta så många olika 

funktioner av applikationen som möjligt. Testdatan som skapades innefattade:   

ID# Typ Status Övrigt 

B1 Bild Skickad, öppnad  

B2 Bild Skickad, ej öppnad  

B3 Bild Mottagen, öppnad  

B4 Bild Mottagen, ej öppnad  

B5 Bild Sparad Sparad i “Memories” funktionen 

B6 Bild Publicerad Publiceras för vänner med “Story” 

funktionen 

B7 Bild Sparad, sen borttagen  

T1 Text Skickad, läst Läst textmeddelande borttaget 

T2 Text Skickad, sparad  

T3 Text Mottagen, läst Läst textmeddelande borttaget 

T4 Text Mottagen, sparad  

V1 Video Skickad, öppnad  

V2 Video Skickad, ej öppnad  

V3 Video Mottagen, öppnad  

V4 Video Mottagen, ej öppnad  

Tabell 1: Skapade testdata. 
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För att analysera vilken av denna data var tillgänglig att extrahera under forensiska 

omständigheter skapades en andra fysisk avbild (SG4-01) med hjälp av Magnet Axiom 

Process. Under utvinningen beräknades hashsummor för all data i filsystemet. Dessa nya 

hashsummorna jämfördes med den tidigare skapade hashlistan, och all matchande data togs 

bort från analysen.  

Analysen utgick ifrån tidigare arbeten, där data hittats i cache-foldern för snapchat 

applikationen. I arbetet “Snapchat Analysis to Discover Digital Forensic Artifacts on Android 

Smartphone” återfanns artefakter från Snapchat i mappen /data/com.snapchat.android/ [9]. 

Experimentets analys utgick därför ifrån samma folder och dess innehåll. För att inte missa 

något utfördes även en sökning på diverse relevanta nyckelord: 

• Snapchat 

• Felix (namnet på korrespondenten för testdatan) 

• Fraser som inkluderats i chattmeddelanden. 

• Namn på filer som redovisats i liknande arbetes resultat: 

o tcspahn.db 

o tcspahn.db-journal 

All återfunna testdata dokumenterades med vilken typ, vilken plats och i vilket skick det 

hittades i. 

Detta sista stegen upprepades två gånger efter vissa aktioner eller i ett fall, tidsåtgång. 

För den första analysavbilden, SG4-01 som nämndes ovan skedde utvinningen direkt efter 

skapandet av testdatat, utan någon omstart eller ytterligare användning av den mobila 

enheten. 

Skapandet av andra avbilden (SG4-02) skedde efter 24h, samt en omstart av enheten. På 

samma sätt som SG4-01 kalkylerades alla hashsummor och jämförs med den initiala 

hashlistan. Samma folder som gav resultat i SG4-01 analyserades för differenser och 

liknelser. 

Den tredje och sista analysavbilden (SG4-03) skedde 25h efter skapandet av testdatat, efter 

utloggning från snapchat, och en omstart av enheten med 5 minuters avstängd tid. Enligt 

samma procedur som de föregående avbilderna kalkylerades hashsummor och jämfördes med 

hashlistan för att eliminera så mycket irrelevant material som möjligt. Tidigare kända foldrar 

undersöktes och en sökning på relevanta nyckelord utfördes. 
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4.2 Resultatredovisning 
Redovisning av vilken testdata som kunde återhämtas i metodval: experiment under de tre 

utvinningarna som utfördes. Återhämtade data presenteras i en tabell som detaljerar hur det 

skapats, vilken typ av data samt vart det återhämtades.  

I avbilderna SG4-01 och SG4-02 observerades följande filstruktur:  

 

 

Filer och foldrar som dömdes irrelevanta till experimentet och inte av framtida intresse togs 

bort från flödesdiagrammet. 

  

Figur 2: Snapchats filstruktur som observerats under experimentet. 
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4.2.1 SG4-01 

Hittade filer för SG4-01: 

Alla filer utgår ifrån katalogen: Partition26/data/com.snapchat.android 

ID# Typ Initial status Plats på 

filsystemet 

Kommentar/övrigt 

B1 Bild Skickad,  

öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B2 Bild Skickad,  

ej öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B5 Bild 

(Memories) 

Sparad /files/file_manager/

memories_thumbnai

l 

Och 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B6 Bild (Story) Publicerad /files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B7 Bild 

(Memories) 

Sparad, sen 

borttagen 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

N/A Textkonversati

on 

Både sparade 

och lästa 

textmeddelande

n 

/databases/main.db-

wal 

Hela textkonversationen 

kan avläsas från 

förhandsgranskningen av 

databasfilen tillsammans 

med 

välkomstmeddelanden 

från Team Snapchat 

V1 Video Skickad,  

ej öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Endast första-

frame/tumnagel. Inte full 

video 

V2 Video Skickad,  

öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Endast första-

frame/tumnagel. Inte full 

video 

Tabell 2: Återhämtad data ur den första avbilden. 

 

Övrigt: En video som i användargränssnittet kunde ses via “My Story” funktionen återfanns i 

filsökvägen: “/files/file_manager/story_snap”. Videon var ett inlägg gjort av användaren 

Felix ca 12 timmar innan avbildning. Videon lades upp med 24 timmars timer innan den inte 
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längre gick att ses genom användargränssnittet. Videon va tillgänglig i sin helhet med bildtext 

tillgänglig i separat fil. 

 

4.2.2 SG4-02 

Hittade filer för SG4-02 - Avbilden efter 24h och en omstart: 

Alla filer utgår ifrån katalogen: Partition26/data/com.snapchat.android 

ID# Typ Initial status Plats på 

filsystemet 

Kommentar/övrigt 

B1 Bild Skickad,  

öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B2 Bild Skickad,  

ej öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B5 Bild 

(Memories) 

Sparad /files/file_manager/

memories_thumbnai

l 

Och 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B6 Bild (Story) Publicerad /files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

B7 Bild 

(Memories) 

Sparad, sen 

borttagen 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Tumnagel 

N/A Textkonversati

on 

Både sparade 

och lästa 

textmeddelande

n 

/databases/main.db-

wal 

Hela textkonversationen 

kan avläsas från 

förhandsgranskningen av 

databasfilen tillsammans 

med 

välkomstmeddelanden 

från Team Snapchat 

V1 Video Skickad,  

ej öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Endast första-

frame/tumnagel. Inte full 

video 

V2 Video Skickad,  

öppnad 

/files/file_manager/

media_package_thu

mb 

Endast första-

frame/tumnagel. Inte full 

video 

Tabell 3: Återhämtad data ur den andra avbilden. 
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Övrigt: En video som i användargränssnittet tidigare kunde ses via “My Story” funktionen 

återfanns i filsökvägen: “/files/file_manager/story_snap”. Videon var ett inlägg gjort av 

användaren Felix ca 36 timmar innan avbildning. Videon lades upp med 24 timmars timer 

innan den inte längre gick att ses genom användargränssnittet och var därför inte tillgänglig 

via vanlig användning. Videon va tillgänglig i sin helhet med bildtext tillgänglig i separat fil. 

 

4.2.3 SG4-03  

Avbilden efter 24h, utloggning och en omstart resulterade i att alla ovannämnda filer var 

borttagna från avbilden. Inga av filerna kunde återskapas med de automatiska carving-

metoderna som används i Magnet Axiom Process eller i Autopsy. Ingen testdata kunde alltså 

finnas i denna avbild. 
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5. Diskussion 
De ämnen som diskuteras under denna delen rör resultaten, jämförelse av resultaten med 

andra arbeten samt de etiska ställningstaganden och påverkan uppsatsen medför.  

5.1 Resultatdiskussion 
Det utförda experimentet skapade resultat. Resultaten levererades i tre olika delar, en för 

varje avbild. Experimentet resulterade i utvinning av bilder, textkonversationer samt video. 

Objekt som enligt Snapchats nisch, skall försvinna.  

De utvunna bilderna var stämplade som tumnaglar och var därmed lagrade i tumnagel-

mappar i Snapchats filstruktur. Trots att bilderna var tumnaglar gick de att visuellt granska 

dessa utan några kvalitetsbrister hos bilderna.  

Textkonversationer gick även att utvinna och dessa var lagrade i särskilda databasfiler bland 

Snapchats filstruktur. Ur dessa filer kunde hela konversationer avläsas med information om 

vilka användare denna skedde mellan.  

Vid spår av videor varierade resultaten beroende på videons källa. Videor från annan 

användares ”Story” i Snapchat gick att utvinna och sedan granska komplett. Från andra källor 

så som skickade videor gick det enbart att få ut den första bildrutan för varje video.  

Ur den första avbilden utvanns bilder, videor och en textkonversation. Bilderna var enbart 

skickade och publicerade bilder från experimentenheten, både öppnade och icke öppnade av 

mottagaren. Det framgick även att bilder som inte sparades innan dessa skickades, återfanns. 

Dessutom återfanns en bild som tidigare varit sparad för att sedan bli borttagen. 

Textkonversationen innehöll i klartext, meddelanden mellan experimentenheten och ”Felix”. 

Meddelanden som visades involverade både sparade och icke sparade meddelanden. För 

videomeddelanden utvanns endast skickade sådana, både öppnade och icke öppnade av 

mottagaren. Videomeddelandena gick dessvärre inte att få ut kompletta. Det gick endast att 

utvinna den första bildrutan i videorna, dessa var alltså tumnaglar. Däremot kunde flera 

”MyStory” videor uppladdade av ”Felix” utvinnas komplett. Detta utan att 

experimentenheten ha granskat videorna manuellt genom applikationen. Videofilmerna hade 

bildtext kopplade till sig och dessa återfanns i en separat fil. ”MyStory”-innehållet laddades 

upp av ”Felix” 12 timmar innan avbilden skapades.  

Den andra avbilden utfördes med huvudsyfte om att ta reda på vad som händer med datan 

efter en bestämd tid samt en omstart av experimentenheten. Efter att avbilden utfördes på en 

omstartad enhet efter 24 timmars tid från den första avbilden var resultaten näst intill 

identiska med de tidigare. De tidigare utvunna bilderna, textmeddelanden och 

videotumnaglarna gick återigen att utvinna från samma platser i filsystemet som tidigare. 

Däremot trots att ”MyStory” funktionen ska enbart göra uppladdad media tillgänglig i 24 

timmar gick det fortfarande att utvinna videofilmerna från ”Felix” som tidigare.  

Slutligen ur den tredje och sista avbilden gick det ej att utvinna några av de tidigare 

resultaten. Då avbilden utfördes efter totalt 48 timmar, en omstart och en utloggning från 

applikationen hade detta påverkat avbildens resultat. Under analysen av avbilden förekom det 

inte samma foldrar och filstruktur som i föregående avbilder. De foldrar som tidigare innehöll 

bilder både från skapat testdata och de standardbilder som kommer med uppstart av 
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applikationen saknades i bilder. Alla spår av en inloggad profil var försvunna under den 

tredje avbilden. Då den största variabeln för den sista avbilden var utloggningen från 

applikationen kan det antas att detta även var orsaken bakom avsaknad filstruktur.  

Trots de resultat experimentet givit kunde andra särskilda faktorer ha påverkat arbetet på en 

resultat- och metodnivå. Vid skapandet av avbilden med hjälp av Magnet Axiom krävdes det 

att mobilenheten var rootad. Då det finns många olika metoder för att utföra detta vare sig det 

är manuellt eller automatiserat genom en tredjepartsmjukvara som Kingo Android Root, 

kunde detta ha medfört skillnader i metodens och resultatens utfall under experimentets gång. 

Det som Kingo Android Root utförde på mobilenheten innebar praktiskt sett att filer flyttades 

omkring på lagringsutrymmet. Detta medförde att operativsystemfiler kunde bli modifierade 

eller förlorade under denna process [25].  

Skulle den mobila enhetens lagringsmedia befinna sig i ett krypterat stadie som blir allt mer 

vanligare för smartphones, kan det ha förändrat metodens gång och resultaten väsentligt. 

Skulle lagringsmediet påträffas som krypterat skulle ett nytt tillvägagångssätt behöva 

tillämpas för att kunna skapa en avbild. Om inte en krypteringsnyckel kunde användas för att 

dekryptera mediet skulle en annan metod behöva tillämpas för att möjliggöra en avbild. 

Detsamma gäller för Snapchat. Skulle applikationens filsystem befinnas i ett krypterat stadie 

vid skapandet av en avbild skulle en ny metod för uthämtningen krävas då resultaten 

förmodligen hade blivit otydliga och oläsbara på grund av krypteringen.  

 

5.1.1 Resultatjämförelse 

I korrelation med tidigare arbeten har detta experimentet gett liknande resultat, däremot har 

tillvägagångssättet skiljt sig från vissa tidigare arbeten. Arbetet ”Snapchat Analysis to 

Discover Digital Forensic Artifacts on Android Smartphone” skrivet av Tadani Alyahya och 

Firdous Kausar [9] hade ett liknande tillvägagångssätt som detta experiment. Alyahya och 

Kausar använde sig av samma verktyg och liknande experimentenhet vilket medförde ett 

liknande utförande av deras experiment. Givet de använda verktygen och snarlika 

mjukvarorna deras arbete nyttjade kan detta arbetet förväntas nå samma resultat. Trotts detta 

skiljdes en del under utvinningsprocessen samt resultaten.  

De första olikheterna mellan experimenten gällde versioner hos de olika mjukvaror 

inblandade. Då deras arbete utfördes tidigare än detta experimentet är det givet att nya 

versioner av de inblandade mjukvarorna blivit publicerade. De forensiska verktygen: Magnet 

Axiom och Autopsy hade båda äldre versioner än de som användes i detta experimentet. 

Experimentenheten i deras arbete var en Samsung Galaxy Note som körde Android 4.1.2 där 

detta experimentet använde en Samsung av annan modell samt nyare Androidversion. 

Slutligen hade snapchat en äldre version på applikationen än den som användes i detta 

experimentet. En stor implikation på skillnaderna mellan applikationsversionerna var hur 

snapchats filstruktur skiljde sig från detta experimentets utredning. Exempelvis där Alyahyas 

och Kausars arbete fann textkonversationer kunde inte detta experimentet hitta samma 

resultat. Textkonversationen var funnen under andra mappar och i en annan fil. Detta gällde 

även de resterande av fynden för detta experiment.  

Alyahyas och Kausars arbete resulterade i ett antal fynd ur snapchat. Deras resultat varierade 
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beroende på vilken forensisk mjukvara som användes för att analysera avbilden. Där de 

genom Magnet Axiom fick fram användare och vänlista, gav Autopsy inga resultat. 

Sammanfattningsvis fick deras experiment ut cirka hälften av de skickade bilder, borttagna 

bilder och textkonversationer. Däremot fick deras experiment ut alla ”MyStory” bilder och 

videor inklusive de borttagna. Sex procent av de mottagna och skickade videomeddelandena 

gick att utvinna där ett fåtal var enbart i textformat med metadata. De fick även ut mottagna 

bilder i textformat vilket enbart gav metadata om bilderna.  

I jämförelse med resultaten från denna uppsatsen utvanns alla skickade bilder, borttagna 

bilder, ”MyStory”-media och textkonversationer. Dock fick inte experimentet ur denna 

uppsatsen ut vänlistan, mottagna videomeddelanden och metadata om mottagna bilder och 

videor. Resultaten för denna uppsatsen varierade inte beroende på forensisk mjukvara som 

användes. Användandet av båda mjukvarorna i detta fallet var i syfte om att få olika 

översikter på filstrukturen. Mycket av skillnaderna i resultatväg kan ha och göra med olika 

versioner på snapchatapplikationen. Då filstrukturerna från båda experimenten skiljdes åt, 

kan uppdateringar på versioner vara orsaken till detta. Detsamma gäller antalet artefakter som 

utvanns. Versioner, enheter och operativsystem kan alla spela en stor roll i påverkandet av 

resultaten.  

I arbetet “Snapchat Media Retrieval for Novice Device Users” [8] appliceras en annorlunda 

metod från vad som använts i denna uppsats. Metoden som använts i “Snapchat Media 

Retrieval for Novice Device Users” inriktar sig mot att vara så enkel som möjligt, men 

fortfarande vara effektivt för att det ska kunna ge resultat i händerna på en icke-avancerad 

användare. Därför använde inte sig arbetet i fråga några forensiska programvaror för att 

underlätta avbilder eller analys. I arbetets experiment skapades testdata på liknande sätt som i 

denna uppsats, vissa aktioner utfördes och de olika funktionerna hos Snapchat utforskades för 

att ge så bred data som möjligt. Testdatat i arbetet skapades på fyra olika enheter för att 

jämföra hur väl de metoder som användes fungerade för olika operativsystem och modeller 

av smartphones. De simpla metoderna som användes baserades främst på det struktur som 

Snapchat-applikationen använde sig av under version 5.0.27.X. Snapchat lagrade temporärt 

alla bilder, videos och chattmeddelanden i .nomedia formatet. Detta formatet göms undan för 

vanliga filutforskare och dyker inte upp när man bläddrar igenom enhetens filer under 

normala omständigheter. Androidenheternas folderstruktur liknade den struktur som 

återfanns under denna uppsats egna experiment fram tills innehållet i cache-foldern. I arbetet 

i frågas fall innehöll cache-foldern fem mappar: chat, my_media, recieved_video_snaps, 

stories och uv. Av dessa foldrar återfanns ingen i eget experiment. I eget experiment hittades 

det heller inte några spår av .nomedia filer, som spelat en stor roll under arbetet i frågas 

metod. Resultaten i “Snapchat Media Retrieval for Novice Device Users” varierade mellan de 

olika enheterna som användes med att vissa enheter lyckades extrahera mer testdata än andra 

enheter. Enheten Samsung S4 i arbetet motsvarar den modell av smartphone som använts i 

eget experiment. I resultaten för Samsung S4 återfanns de skickade bilder och skickade 

videos oavsett utvinnings- och testmetod. Då analysen skedde med oöppnade meddelanden 

kunde även de mottagna bilderna visas. Innehållet i foldern chat, och hur vida det gick att 

återhämta gamla chattmeddelanden specificeras inte. Detta skiljer sig en del från denna 

uppsatsens resultat. Författarna av Snapchat Media Retrieval for Novice Device Users 
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indikerar heller ej om de återfunna bilderna är endast tumnaglar likt i eget arbete, eller om det 

är originalbilderna i full upplösning. Differenserna mellan arbetets slutresultat och det resultat 

från eget experiment var en del. Båda metoder lyckades få ut skickade bilder vilket var den 

enda likheten mellan resultaten. Arbetet i fråga testade inte funktionaliteten för att extrahera 

chattmeddelanden och konversationer, men lyckades kolla på de videos som skickades i en 

större utsträckning än egna resultat. Filstrukturen för arbetet i fråga var markant skild från 

den observerad i eget experiment. Inga av de foldrar under cache-foldern som utforskades i 

Snapchat Media Retrieval förekom under analysen för egna experimentet. Då versionen av 

Snapchat för arbetet 5.0.27.X och versionen i eget experiment: 10.52.3.0 är annorlunda och 

indikerar att ett stort antal iterationer har skett sedan arbetet kan det antas att det skett någon 

ändring till den interna filstrukturen och hanteringen av dessa filerna under dessa 

versionsändringar. Ändringarna kan därför även ha kommit att påverka resultaten för 

utvinning och analys under experimentet.  

 

5.2 Etikdiskussion 
En uppsats som den här kommer ofta med en del etiska dilemman, då inom forensik och 

forensiska experiment bearbetas ofta en stor del privat information. Inom IT-forensik är det 

många privata bilder, meddelanden och data som ägaren ofta inte vill dela med sig av till 

främlingar. Applikationen Snapchat är i många fall speciellt privat, då meddelanden och 

bilder sägs försvinna efter en kortare tid. De metoder som appliceras i denna uppsats bör 

därför inte efterliknas på enheter utan tillstånd och de korrekta behörigheterna. Eller i fallet 

av en brottsutredning att enheterna har gått igenom de korrekta kanalerna för att metoderna 

ska tillämpas. Dokumenterade metoder likt de som applicerades under uppsatsens gång 

riskerar att användas som en typ av genomgång för de utan ordentligt tillstånd att utöva 

metoderna på enheter. Publiceringar av forensiska artefakter och metoder att extrahera dem 

kan även agera som riktlinjer för applikationsutvecklare som gör applikationer med inriktning 

på sekretessbelagd kommunikation av olika slag. Riktlinjerna berättar hur tidigare försök till 

att gömma undan skickade bilder och meddelanden har misslyckats. Publicering av uppsatser 

av detta slag motarbetar därför syftet bakom varför uppsatsen skrevs till att börja med: Att 

kunna agera som riktlinjer för riktiga fall där dessa artefakter behövs. De artefakter som 

upptäcktes är därför vid risk att tas bort inom framtida uppdateringar efter de blir publikt 

kända, något som säkert är en bakomliggande orsak till de resultatskillnader som observerats 

mellan detta och tidigare arbete med liknande metoder. Dilemmat uppstår då om det är 

korrekt att publicera arbeten där dessa artefakter och metoderna för att utvinna dem beskrivs. 

På ena sidan så är det möjligt att metoderna används oansvarigt och justeras för att begå eller 

gömma undan brott. På andra sidan så är kunskapen att dessa artefakter existerar en vital sak 

att veta då ett brott har begåtts och är under utredning. Publicering kan därför ses som 

gynnande för både den brottsliga sidan och den utredande parten.  
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6. Slutsats 
Experimentets utgång levererade resultat som visade på att utvinning av bild, film och 

textkonversation var möjligt ur Snapchat på en Android-telefon. Då bildutvinningen skedde 

på ett håll av konversationen och filmutvinningen genom ett annat, gick det ändå att utvinna 

media trots passerandet av en skaplig tid. Detta gör det alltså möjligt för rättsväsenden att 

under särskilda omständigheter kunna utvinna data som skulle vara borttagna genom 

Snapchat. Experimentet visade även att i ett utloggat stadie i Snapchat var utvinning ej 

möjligt. Vi som utfört arbetet förmodar att Snapchat har en funktion ämnad för att ta bort 

personliga data för Snapchatanvändaren vid utloggning. Därmed förändrades resultaten efter 

att Snapchatanvändaren blivit utloggad.  

Det som experimentets resultat visade i korrelation till tidigare arbetens resultat var att 

mjukvaruversioner spelar roll. Då Snapchat och operativsystem uppdateras ständigt med åren 

visade detta att förändringar i filsystemsuppbyggnad kan ge olika resultat vid utvinning av 

data från Snapchat. Därför är det inte garanterat att metoderna i denna uppsats går att följa i 

framtiden för att få samma resultat.  

 

• Kan meddelanden och bilder som skickats från en part till en annan genom Snapchat 

återhämtas trots borttagning och under vilka förhållanden är detta möjligt? 

Ja. Detta är möjligt under de förhållanden som råder att en Androidenhet är i ett 

rootat stadie samt att Snapchatanvändaren är inloggad. Dock gick enbart 

skickade bilder från experimentenheten att utvinna och därmed inte de 

mottagna. Mottagna filmer gick ej att utvinna, däremot kunde hela filmer 

uppladdade till MyStory av användarens vänner utvinnas. Textkonversationer 

mellan två parter gick att utvinna i klartext trots inställningen som möjliggjorde 

för borttagningen av konversationen. Befann Snapchatanvändaren sig i ett 

utloggat stadie var utvinning ej möjlig. Detta berodde förmodligen på att 

Snapchat som mjukvara tar bort de väsentliga data om användaren vid 

utloggning. De särskilda förhållanden som krävs för att kunna utvinna data 

skickade genom Snapchat inkluderar först och främst kravet av en Android-

telefon. Android-telefonen bör vara i ett upplåst, rootat och ej krypterat läge. 

Skulle något av dessa kraven ej vara uppfyllda hade utvinningsprocessen 

försvårats och möjligtvis inte blivit genomförbar överhuvudtaget.  

• Hur påverkar Snapchats integritetsaspekter rättsväsendets möjligheter att utvinna 

bevismaterial? 

Snapchats sätt att hantera bilder och meddelanden skickade från en part till en 

annan kan betyda svårigheter för rättsväsendet vid en utredning. Att filsökvägen 

där snapchat förvarar all dess information inte dyker upp vid en logisk avbild 

betyder det att förhöjd tillstånd krävs för en utvinning. Detta kommer då med 

extra steg i formen av att annorlunda metoder som exempel: Rooting, custom-

rootkits, speciell hårdvara eller chip-off metoden måste användas för att utvinna 
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den information som behövs. Det var heller inte möjligt att utvinna fullständiga 

data. De bilder och videos som extraherades var till stor del tumnaglar för att 

kunna förhandsvisa filen. Tumnaglar är ofta i en lägre upplösning än 

originalbilden, vilket betyder att detaljer är viktiga i bild eller video kan ha 

blivit otydliga och svåra att märka vid en lägre upplösning. Det är även väldigt 

begränsat i vilka bilder och videos som kunde utvinnas. Vid meddelanden så 

kunde hela konversationer läsas via Axioms fil-förhandsvisning och därför 

skulle lätt kunna översättas till ordentlig bevisning. Bilder och videos däremot 

var som tidigare nämnt endast tumnaglar och endast de som skickats från 

testenheten. Att videos endast var tumnaglar betyder att de inte innehåller mer 

än första stillbilden i sekvensen. Det kan därför vara svårt att samla något större 

kontext för videon utifrån endast videon/bilden. Samma problem uppstår då 

endast de bilder och videos som var skickade från testenheten kunde utvinnas. 

Att endast ha ena sidan av konversationen kan göra det svårt att dra slutsatser 

kring konversationens kontext och därför försvåra att bekräfta dess validitet 

som bevisning.  

• Hur påverkar tid och skick vilken bevisning som kan utvinnas ur Snapchat? 

Experimentet visade att tid inte påverkade bevisen. Däremot kan bevisen 

påverkas beroende på vilket skick telefonen är i. Skulle telefonen vara skadad 

och lagringsmediet förstört, hade inte utvinning varit möjligt. Skulle 

Snapchatanvändaren vara utloggad tar Snapchat bort de väsentliga data om 

användaren. Detta gör att bevisen inte blir betydelsefulla vid en utredning. Det 

verkade heller inte som omstart av enheten efter data blivit skickat hade någon 

inverkan på om utvinningen var lyckad eller ej. Vid den andra avbilden SG4-02 

observerades samma artefakter, trots en omstart och att en längre tid passerat 

sedan testdata skapades. SG4-02 visade därför att tid, åtminstone upp till någon 

dag och omstart av enheten inte gjorde någon skillnad. Skillnaden mellan SG4-

02, där flertal artefakter kunde ses, och SG4-03, där inga tidigare observerade 

artefakter fanns, var endast en utloggning av testanvändaren. Utloggning är 

därför den variabel som även tros ligger bakom avsaknaden av artefakter. 
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7. Vidare forskning 
Trots tydliga resultat finns det inga garantier att samma resultat kommer uppnås i framtiden 

med samma metod. Det finns därför gott om arbete att bygga på denna uppsats. 

Uppdateringar och teknologiska framsteg kommer ändra hur Snapchat och andra liknande 

applikationer hanterar sin filstruktur. Därför bör det arbete som utförts här upprepas med 

jämna mellanrum, och analysera de skillnader och likheter som kan framkomma i framtida 

mjukvaruversioner. Det går även att bygga på det arbete som gjorts utan att behöva vänta på 

framtida versioner eller att Snapchat ändrar sin hantering av filer. I arbetet undersöktes tre 

olika avbilder av samma enhet. Ytterligare bredd på arbetet kan utökas till fler avbilder som 

undersöker om artefakterna behålls på filsystemet längre fram i tiden än vad som gjordes här. 

Det kan även undersökas under fler annorlunda förhållanden än efter en omstart och utloggad 

som analyserades under detta experiment. På grund av de konstanta uppdateringarna för 

applikationer likt Snapchat är vidare forensiska analyser alltid av behov.  
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